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Képvĺselő.testülete számár a

Tiszte|t Képviselő-testĺilet !

A Képviselő-testiilet korábbi dtintéseinek sorával jőváthagyta a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgálat Alapító Okiratát, Szervezeti és Mĺiködési Szabźiyzatált és 2012.
évi költségvetését.

A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|géůat egyik feladataként a kerület közrendjének
megóvását, az örkormányzat vagyonának védelmét jeltilte meg. E célból a Szolgálaton belül
|étrehozta a ĺor.IÚr Biztonsági Csopoľtot, melyet biztonsági-, és varyonőrökből, mint
alkalmazottakból á||ő, a kö,zteriilet-felĺigyelettel és a ľendőľséggel, továbbá egyéb
hatóságokkal eryüttműködó szęrvezetként hatiározott meg.

A küliinbözó, már elfogadott dokumentumok tartalmazzétk azokat a feladat-besorolásokat és
töľvényi hivatkozásokat, melyek a Csopoľt feladatkörét meghatélrozzálk, az egyes
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi

Humánszo|gáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr ozati j av as|at a bizottsátg szátmáral.

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testÍiletnek az e|őte1esnés
mestÁrwa|ź$át.



tevékenységi formáh és a felelősségi köriik pontos és közéľthető meghatáľozása érdękében

azonban szükséges mindęzeket helyi rendeletben egységesíteni.

A rendelet-tervezet részletesen szabáiyozza a ľendészeti jellegĹĺ ťeladatok elvégzésének
lehetőségeit és koľlátait, a megvédendő objektumok körét, a védelem e||átź.sźthoz szükséges
feltételeket és kötelezettségeket. A köztertilet-feliigyelettel és a kerĹiletőrségge| ez év elejétől
együttesen végzett pontőľzési és jáľőľözési tevékenységiink során a gyakorlatban is
kicsiszolódott eljárások pontos feladat-elhaüárolást tesznek lehetővé. A közteľiilet-feliigyeletre
vonatkozó szahá|yozás és a jelen ręndę|ęt ęgyĹittęsęn, ęgymást kięgészítve megteremtik a

lehetöséget az önkoľmányzat erőfonálsainak koncentrált és hatékony működtetéséľe, melynek
pozitiv következményei keľĺiletiink polgáľainak magasabb szintiĺ élhetőséget képesek
biztosítani.

A rendelettervezętet előzetesen vé|eményezte a Belügyminisztérium, az á|ta|uk javasolt

konekciók źftvezetésre kerültek a tervezeten'

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Míĺködési Szabáiyzatáról szóló 19/2009. (v.16.)
önkoľmányzati rendelet 4. $ (4) a) pontja a|apján a rendeletalkotás a Képviselő-testiilet
hatáskiire.

A fent leíľtakat Íigyelembe véve javaslom a mellékelt rendelet-teľvezet elfogadását.

Budapest, 2012. máľcius 1.
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Budapest Főváľos VIII. keľütet JőzseÍválrosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

.. . l20t2. (Itr. . ....) iinkoľmányzati rendelete

a közbiztonság helyĺ feladataiľól

és az ii n ko ľ mány zati va gyo ntá ľgy ak ezze| tisszef iĺ ggő véd el m éľő|

Budapest Főváľos VIII. kęľĺilęt Józsęfuáľosi onkorméłnyzat Képviselő-testĹilete a helyi
önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. s (l) bekezdésében kapott
felhatalmazás a|apján' az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatĺáľozott
feladatkörében eljáľva a következőket rendeli el:

1. Általános ľendelkezések

l.s (1) E ľendelet célją hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tiiľvény 8. $
(1) bekezdésében és Magyaľország helyi önkoľmányzatairól szó|ő 2011. évi cl-x)cilX.
törvény 107. $-ában szereplő feladatmeghatátrozás alapján a közbiztonság kiemelt helyi
feladatait és az iinkorményzati vagyontárgyak ezzel összefiiggő védelmétszabźiyozza.

(2) E ľendelet a|ka|mazása soľán a magasabb szintiĺ jogszabályokban foglaltak betaľüísával
kell eljámi azza|, hogy e rendelet a|ka|mazása nem lehet ellentétes a magasabb szintri
jogszabályok előíľásaival és azok betaľtása alól nem mentesít.

2.$ E rende|ethatő|ya kiterjed a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat
(a továbbiakban: onkormányzat) közigazgatási teľületén (a továbbiakban: keriilet) taĺáihatő,
az onkoľmányzat tu|ajdonában źi|ő vagy egyéb közterületekłe, az önkoľmányzati tulajdonban
lévő egyéb ingatlanokrą a keľiiletben található _ önkoľmányzati tu|ajdonľésszel rende|kező -

társashźnak kiiziis hasznáiatű teriiletéľe és ezeken a teriileteken végzett - a kiizrenddel
kapcsolatos helyi feladatokkal' vagyonvédelemmel összefiiggő - önkoľményzati
tevékenységekre.

1. Rész|etesrendelkezések

3.$ (1) Az onkoľmányzat aközbiztonság kiemelt helyi feladatait a jelen rendeletben foglalt
módon a Jőzsefvérosi Váľosüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) segítségével |éLtja

el.

(2) AJVSZ, mint az onkoľmányzat áita| a|apÍtott kiiltségvetési szerv az a|apítő okiratában és

e ľendeletben foglaltak szerint megóvja a közteľĹileteken található iinkoľmányzati
vagyontáľgyaka! gondoskodik az onkoľm ányzat vagyonának, más értékének védelméľől.

(3) A IvsZ a keľiiletben található közteriileteken és önkormányzati tulajdonrésszel
rendelkező táľsashiázakban gondoskodik a közrenddel kapcsolatos helyi feladatok
végrehajtĺásáról'

(4) A JVSZ megfelelő személyi feltételek szewezeti biaosítása tltján, azAlaptöľvény emberi
jogokľa vonatkozó és egyéb rendelkezéseinek tiszteletben tartásava|, az alkotmányos éľtékek
helyi védelĺne és e rendeletben foglalt célok megvalósíĺísa érdekében jár el.

(5) A IVSZ az (1)-(4) bekezdésben meghatátĺozott feladatok e||źŃása érdekében
eryiittmiĺködik a rendőľséggel és a kö,ĺeriilet-felĹigyelettel.



(6) A JVSZ az (|)-(5) bekezdésben meghatáľozottak szerint végzi a kiizbiztonsághoz, közrend
fenntaľtĺísához kapcsolódó helyi feladatait.

4.s (1) A JVSZ szolgálatban lévő alkalmazotĺai a kerületben tallálhatő, az onkoľményzat
fulajdonában lévő ingatlanokba _ amennyiben az rongálás vagy magźtnlakséľtés nélkĹil
lehetséges - feladataik ellátása érdekében, kizátrő|ag a közbiztonsághoz kapcsolódó helyi
feladatokat érintő, vagy az ingatlanok jogellenes birtoklásáĹ hasznźúatáú valószínűsítő
esemény észlelését követően beléphetnet ideértve az önkoľmányzati t|J|ajdoni részesedéssel
rendelkező tźrsasházakban lévő önkoľmányzatitulajdonli lakásokat, hatályos bérleti vary más
jellegĹĺ szerződésse| használatba nem adott, ezze| kapcsolatos, folyamatban lévő jogvita által
nem éľintett helyiségeket, és a tźtrsasházi közös hasznáiaÍľ:a szolgáló olyan teľĺileteket is,
amelyekben az onkoľmáłnyzat köztis tulajdoni részesedéssel rendelkezik. BĹĺncselekmény
észlelése esetén a hatĺáskönel rendelkező hatóságot haladéktalanul éľtesíteni ke|l.

(2) A társashazi kiizös használatra szolgáló teľiiletekre _ önkormányzati fulajdoni részesedés
esetén _ az (l) bekezdésben meghatározottak szerint a IYSZ szo|gěiatban lévő alkalmazottai
bármikoľ, előzetes éľtesítés nélktil beléphetnek.

(3) Az önkoľmányzati tulajdonban lévő lakás bérlőjét, egyéb hasznéůójéú' birtokosát a

tulajdonosi, közbiztonsági önkoľmányzati jogok (1) bekezdésben említett gyakoľlásáľól a

JVSZ szolgálatban lévő alkalmazottai szóban is éľtesíthetik.

3. Zárőrendelkezések

5.$ Ez a rendelet 2012.mfucius 3l-én lép hatílyba.

Budapest, 2012. máľcius,, )),

Rimán Edina

jegyző

dľ. Kocsis Máté

polgáľmester


